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 ٕإن إذلد هلل ثؼاىل حنمدٍ ووس خؼييَ ووس خـفٍر وهؼوذ ابهلل ثؼاىل من رشور ٔأهفس يا و سيئات ٔأغامميا 

فٕاهَ من هيديَ هللا فال مضل هل ومن يضول فال ُادى هل ؤأصِد ٔأن ال ٕإهل ٕإال هللا وحدٍ ال رشيم هل 

 إبحسان ٕإىل يوم إدلين ؤأصِد ٔأن محمد غحدٍ ورسوهل ظل هللا ػويَ وػىل أهٓل ؤأحصاتَ ومن ثحؼِم 

 مث ٔأما تؼد ..

 

 ،نيا كد وكفٌا غيد ظوة موىس ػويَ إمسالم من هللا جل وػال ٔأن يرإٍ  -

 ورضب هل إملثل ابجلحل إمؼظمي ة ،ٍ ىف إدلهيا ومكن سريإٍ ىف إلٓخر وٕإػالم هللا هل ٔأهَ من يس خعيع ٔأن يرإ 

 .. س خـفر هللاإوملا ٔأفاق ، ؾىش ػويَ  ى موىس ذكلأٔ فوام ر ، س خلر ماكهَ إذلى جتىل هللا هل فمل ي  

 

و الاؤأهَ ٔأغعاٍ ، ظعفاٍ إٔأخرٍب هللا ٔأهَ مث  -  خذيارظعفاء والاتديل غن إمرؤاي ىف إدلهيا ُو

  )ولكم هللا موىس حلكامي (وحلكميَ هلل جل وػال تدون وإسعة ، إبرساىل كل رسول  

ّّنِ إْظَعَفْيُخَم ػىََل إميَّاِس 
ّ
اِنرِيَن( ) كَاَل اَي ُموىَس إ َن إمضَّ  ِجرَِساالِِت َوِجلََكِمي فَُخْذ َما أٓثَيُْذَم َوُنن ّمِ

 

وكد ٔأمٍر ابمضكر ، صكر هللا تؼمكل هظري ما ٔأغعاك من ُذٍ إميؼم إخفذ ما ٔأغعيخم و  : فَُخْذ َما أٓثَيُْذَم  -

  منئ صكرمت ٔلزيدىنك ()ٔلهَ غيوإن إملزيد 

 .كرت ثفر من إمؼحد وحزول وٕإذإ ىُ ، فاميؼمة ٕإذإ صكرت كرت ٔأى الزمت وتليت 

 

ٍة َوأُِمْر كَوْ  ا ِتُلوَّ َُ ٍء فَُخْذ ُِّكِّ ََشْ ْوِغَظًة َوثَْفِعياًل م ٍء مَّ ِِنَا )َوَنَخخٌَْا هَلُ ِِف إَلمَْوإحِ ِمن ُكِّ ََشْ َمَم يَبُِخُذوْإ ِتبَْحس َ

 َسبُرِينُكْ َدإَر إمْفَاِسِلنَي(

 ٔلموإح ٔأغعاُا هل هللا كدل إمخورإة فسوإء اكهت إمخورإة ٔأو إٔلموإحإملكذوب ىف إٔلموإح ىه إمخورإة وإ -

 .. فِى  ثؼويغ ملوىس ػويَ إمسالم غن إمرؤاي إمىت مٌع مِنا ىف إدلهيا 

 التاسعةالمحاضرة  
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خاجون فكذحيا ملوىس ىف إمخورإة ما حيخاجون ٕإميَ ويعوح تَ حاهلم ىف إدلهيا وثفعيل مٔلحاكم إمىت حي   -

 فبٔجٍر غظمي، ؤأمر كومم يبٔخذوإ مبا ورد فهيا ، اد ومعل هبا جهتإخفذُا جبد و  ، إمخفعيل فهيا

 ٔأرينك ػاكدة من خامف ٔأمرى وخرج غن ظاغىت : وكيل ، هجمن  : إمللعود تدإر إمفاسلني : وكيل  -

 .فِو هتديد نومخامف وحتذير نوموإفق  ، معارع إمفاسلني ، ٔأي : فعار مِالك ودمار 

 ، ٔلهنا اكهت ىف يد إجلحاجرة؛ ني وإملدس إمللعود هبا تالد إمضام وفوسع : وكيل

 ، فظل إههيود مع موىس ٔأرتؼني س ية حىت فذحت مع يوصع جن هون  

 . فِى  مبؼىن سرتون ػاكدة ُؤالء إمفسلة

 .ٔأى إمللعود مرص  ، إمللعود دإر فرغون وكومَ: وكيل  

 لدس ٔأحدإ ظِار ٔأن إٔلرض ال ثد فهيم هعوص ٔأهنم مدارنني ومكن الٕ ورمغ ٔأن الك مِنم ور -

 ) الجهرة تؼد إمفذح (ؤأن ٔأحاكم إدلإر مذـرية مفكة اكهت دإر نفر وكال إمرسول ظل هللا ػويَ وسمل 

 .ٔلهنا ٔأظححت دإر ٕإسالم 

 ! ُذإ ال فضل فيَ، و وكد يس خدل تؼغ إمؼوإم ػىل فضل موت إمياس ىف إملديية وإدلفن ىف إمحليع  -

 ؛ ثحاع إمس يةإامفضل ىف إملوت ػىل إمخوحيد و ف، فدؼغ إمليافلني كد دفن ىف إمحليع ٔأيضا  

 ، هللا ػويَ وسمل ٔلهَ هبذإ إموظف حكون هل صفاػة غيد إميىب ظىل 

 .فال فضل نوماكن تال معل ظاحل ، تؼغ إمعحاتة ومِنم معر  إملوت ِف إملديية فمتىن 

 

ـَرْيِ  وَن ِِف إَلْرِض ِت ُ يَن يََخَكربَّ ِ ن يََرْوإ َسِخيَل )َسبَْْصُِف َغْن أآَيِِتَ إذلَّ
ّ
ن يََرْوإ ُكَّ أٓيٍَة الَّ يُْؤِمٌُوْإ هِبَا َوإ

ّ
إمَْحّقِ َوإ

تُوْإ ِتبآيَ  ُْم َنذَّ ٍُ َسِخياًل َذكِلَ ِتبهَنَّ ن يََرْوإ َسِخيَل إمْـَّيِ يَخَِّخُذو
ّ
ٍُ َسِخياًل َوإ ْصِد اَل يَخَِّخُذو  ثِيَا َواَكهُوْإ َغِْنَا ؿَاِفِونَي( إمرُّ

 ، رصفون فيلؼون ىف إجلِلس يُ  إذلين يخكربون ِف إٔلرض ، فِم إلآيت : سبْٔصف غن ٔأى

 ايت إمخكرب ػىل غحاد هللا وػىل إلٓ  ، ؤأول إمعفات إمىت ثدسخة ىف إمرصف غن إمؼمل 

 )إمكرب تعر إحلق ومغط إمياس ( وكد كويا من كدل حدير إمرسول 

 ف غن إمفِمفاملخكرب مرصو ، حذلار إمياس ُو إمكربإفرد إحلق تال دميل و 

  ؛أٓدم ػومىن واي مفِم سوامين فِمين اي مؼمل كلهفسم هلل و  ذلو ، إمخوإضع من ٔأس حاب فِم نخاب هللا و  

 .ٔلن إمفِم هؼمة من هللا جل وػال  
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 ؼرضون غيَ يُ  ، ثضح هلم وظِر ظريق إمرصد وإمعالحإمفِام ، إحلق مرصوف غن إمفِم  فاملخكرب ػىل - 

 ، إإلغرإض وػدم إإلكدال ػىل إحلق  ، ن ٔأس حاب إمرصف من إمفِممو ، وال يخخذوهَ سخيال 

 ، إمخكذية ابلآيت إموإحضة إدلإةل ػىل ظدق إمرسل  ، ختاذمه ظريق إمـوإيةإومن ٔأس حاب 

 .وال يخفكرون وال يخؼظون ابلآيت 

 

ْل  َُ امُُِْم  تُوْإ ِتبآَيثِيَا َوِمَلاء إلِٓخَرِة َحِدَعْت أَمْعَ يَن نَذَّ ِ الَّ َما اَكهُوْإ يَْؼَموُوَن( )َوإذلَّ
ّ
َزْوَن إ  ُُيْ

 من وكع ىف ٔأحدُا وكع ىف إٔلخرى.. وإمكفر ابلآيت  ة ،وإمخكذية ابلٓخر ، إمكفر ابهلل  

 ؛ ونذتوإ تولاء هللا يوم إمليامة،  ةد ٔأىكروإ إموػد وإموغيد ىف إلٓخر كومه  ، فِم مذالزمني 

  . جمازإهتم ػىل ٔأغامهلمو  

ا غن إدلهيا؛  ةلٓخر اب ومسيت -  . مخبٔخُر

ْم يَْؼِدمُ  ِ يَن اَل يُْؤِمٌُوَن اِبْلِٓخَرِة َومُه ِجَرهّبِ ِ تُوإ ِتبآَيثِيَا َوإذلَّ يَن نَذَّ ِ َوإَء إذلَّ ُْ َِّدْع أَ  وَن(  )َواَل ثَد

 ،  نذب ابلآيت ونفر ابهلل ، ومن مل يؤمن تَ، ومل يؤمن ابميوم إلٓخر ، مفن نذب ابلآيت نفر ابهلل 

  . فيعحح إمثالزة مذالزمني، ابلآيت نذب و 

 

امُُِْم  -  ، ومن رشوط كدول إمؼمل   ، إمللعود زوإب إٔلغامل ثسخة حكذيهبم : َحِدَعْت َأمْعَ

 ، إإلميان :  وإجلزإء ػويَ ابمثوإب يوم إمليامة

 . وإملخاتؼة، خالص وإالٕ  ، إإلميان ابهلل ويه :لدول إمؼمل زالزة رشوط و ف   -

 .وُو كول إحليفية ، حط ابمكرك وإمكفر ٔأن إٔلغامل حتُ  : ٔأُل إمؼمل وكد كال تؼغ *

 : ؤأُل إمؼمل كاموإ ٔأهنا مليدة تبٓية إمحلرة

و اكفر فبٔومئم حدعت أٔغامهلم ِف إدلهيا وإلٓخرة(   )ومن يرثدد مٌنك غن دييَ فميت ُو

 .رش  حفحوط إمؼمل مليد ابمكفر وإملوت ػويَ وإجلزإء يبىٔت ابخلري وإمكر وُذإ جزإء 

 

ُمُِمْ  )  َُ اَل يلَُكِّ َّ ُ ُخَوإٌر أَمَْم يََرْوإ أَه اًل َجَسًدإ هلَّ ْم ِِعْ ِ ٍِ ِمْن ُحِوهّيِ ََذ كَْوُم ُموىَس ِمن تَْؼِد َسِخياًل  هَيِْدهِيْم َوالَ  َوإختَّ

ٍُ َواَكهُوْإ َظاِمِمنَي  َُذو  (إختَّ

 ٔأهنم تؼدما جنوإ من فرغون وكومَ ونيا كد ػوميا، ظِر إمسامرى ، لاء هللا وذُة موىس نحيامن  -

ا  ة موجوداكهت فامفكرة  ، ػىل ُيئة ِعول ايؼحدون ٔأظيامً  وإ ػىل كومٍ مرّ   فبٔىكر موىس وردمه ، فعوحُو

 ..فبٔثوإ حبىل مس خؼار ، كرتح ػوهيم ظيع ٕإهل اف ،  مللاتةل رتَ؛ س خـل إمسامرى ؾياب موىس إو 
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 ، جتاٍ مؼنيإووضؼَ ىف ،  روح فعيع هلم إمؼجل جسد تال ، واكن إمسامرى ظائؽ -

و وإرمٌَ ظوت إخلحبير يدخل إمِوإء وخيرج معدرإ    )فٕاان كد فذيا(يض حَ ظوت إمحلرة  ظوٌت  ، ُو

 ، فكهٔنم ٔأمجؼوإ ػويَ، ٔلهنم رضوإ  ؛ " كوم موىس ":  وكال

ْم فََسوَّ  نام ىف كعة ظاحل  ُْم ِتَذْىهِبِ ْم َرهبُّ ا فََدْمَدَم ػَوهَْيِ َُ ا()فََؼلَُرو َُ   إ

ا ُو حد رمغ ٔأن وإ  .فؼذتوإ مجيؼا  ، ومكِنم رضوإ، من غلُر

 . ختذٍو ٕإهل مجيؼِمإومكن كومَ إذلين غحدٍو و  ، فامسامرى ُو إذلى ظيع وحدٍ

 ، اكن حويا هلم  ػىل ٔأهَ  فظاُر إلٓية -

 ػىل ٔأهَ حىل مس خؼار) إملول إٔلول (  ومكن كول أٔنرث إملفرسين -1

 . مث ردُا ، هخفاع  هبأأخذ ػني مال : وإمؼارية 

 ، س خؼرت كوام مخكذة تَ إفوو  ة ،ثسفاإلضافة حكون تبٔدىن مال " حوهيم" ية ثلول ومكن إلٓ  

 وٕإن مل يكن ماماك هل، فال ماهع من إملول تبٔهَ كمل فالن 

  )وأٔورزيا إملوم (ٔلن هللا ٔأورهثم ؛ ٔأهَ من حوهيم  (وإملول إمثاىن) -2 

يا فائدثني فلِيخني •   ُام :، و ُو

 ، يوجة زوإل موكِم غِنا  ، سديالء ػىل ٔأموإل إمكفارالا  -1

ا فلد حٌر إحوف ٔأال يدخل دإر فالن فدخل دإر ومن  -2  .س خؼاُر

 ! ويعفلون ويركعون، ٔأخذوإ يرضتون إٔلرض تبٔرجوِم  ، يع هلم إمؼجلفؼيدما ُظ  -

 كل حاال من إمخكر إذلين خولِم هللافامؼجل ال يلكمِم فِو أٔ  ، من غحاد إمؼجل ة"إحلرض "وإمعوفية ٔأخذوإ  

 . فظوموإ ٔأهفسِم تذكل ، فكيف يؼحدٍو وُو ٔأكل مِنم ، فون يرصدمه ومن يدهلم 

  

ِفْر مَيَا ـْ َ ُّيَا َوي يَا َرت َّْم يَْرََحْ ُْم كَْد َضوُّوْإ كَامُوْإ منَِئ م ا ُسِلطَ ِِف َأيِْدهِيْم َوَرأَْوإ أهَنَّ  اِِسِيَن(مَيَُكوىَنَّ ِمَن إمْخَ  )َومَمَّ

 فكمٔنا مفَ وكع ىف يدٍ ، فامرجل ٕإذإ هدم غغ تفمَ ػىل يديَ ، وهدموإ ػىل ذكل -

 .وػوموإ ٔأهنم كد ضووإ وخرسوإ ٔأغامهلم ؤأغامرمه ، وإميادم يكون مذحريإ فيضع خدٍ ػىل رإحة يدٍ  
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َِ ؾَْضَحاَن َأِسفًا كَاَل ِتئَْسَما خَ ) ىَل كَْوِم
ّ
ا َرَجَع ُموىَس إ مَْوإَح َومَمَّ ِّنُكْ َوأَمَْل  إْلَ وُُْتْ أَْمَر َرج وَْفُذُموِّن ِمْن تَْؼِدي أََِعِ

خَْضَؼُفوِّن َواَكُدوإ يَْلُذوُوهيَِن فاََل  نَّ إمَْلْوَم إس ْ
ّ
َِ كَاَل إجَْن أُمَّ إ مَْي

ّ
ٍُ إ رُّ َِ َُيُ  جُْضِمْت ِِبَ إْلَػَْدإَء  َوأََخَذ ِجَرأِِس َأِخي

َؼويِْن َمعَ  اِمِمنيَ  َواَل جَتْ  (إمَْلْوِم إمظَّ

-  
ّ
ا َرَجَع ُموىَس إ َِ ؾَْضَحاَن َأِسفًاَومَمَّ  : ىَل كَْوِم

 فـضة موىس  ، ختذٍو ٕإهل من تؼدٍإفبٔخرٍب هللا ٔأن كومَ غحدوإ ِعال و ، موىس اكن ىف ملاء هللا 

 ُو ؾضة هللٕإذ  ، وإمـضة ىف ُذإ إحلال ممدوح وميس مذموم، إملسمل يـضة و 

  . صدة إحلزن :وإٔلسف ، ىهتاك حمرم ما مل يؤدى ال 

وُُْتْ َأْمَر َرجِّنُكْ  كَاَل ِتئَْسَما َخوَْفُذُموِّن ِمن تَْؼِديَ  -  : َأَِعِ

 ؟!هخظار موػد رجنك إذلى وػدهيَ فبٔكدمُت ػىل غحادة إمؼجل إٔأى مووُت من 

 . ر تؼحادة إمؼجلس خؼجوُت إٔلم: إٔأى   ، س حلذَ ، فامؼجةل إمخلدم ابمىشء كدل وكذَ" ِعوت إٔلمر " 

 .إمؼجل فِال ٔأهخظرمت ٔأمٍر ميلضيَ  ةلدمُت ػىل ٔأمٍر فمل يبٔمرمك تؼحادث: وكيل  

 -  َِ مَْي
ّ
ٍُ إ رُّ َِ َُيُ  ،  فبٔمسكَ من حليخَ ُيٍر ٔلهَ كد ٔأخوفَ ىف كومَ :َوَأمَْل  إَلمَْوإَح َوَأَخَذ ِجَرِأِس َأِخي

 . ُكذإ ظن موىس -صؼر ٔأهَ كرص ىف إإلظالح و 

َخْضَؼُفوِّن َواَكُدوْإ يَْلُذوُوهيَِن كَا - نَّ إمَْلْوَم إس ْ
ّ
 : َل إْجَن ُأمَّ إ

 ميس خؼعفَ، ؛ ومل يلل اي إجن ٔأىب، فمل يلل اي ٔأىخ  ، فذهٍر ابٔلم مريكلَ

   .س خذموىن ؤأوصكوإ ػىل كذيلإإملوم كد  تل كال " اي إجن ٔأم " ٕإن 

 : فاََل جُْضِمْت ِِبَ إٔلْػَدإء -

 . ِسور إمؼدو مبا يعية إمؼحد : يه وإمضامثة ،وتة جرس ٔأػدإىئ فال ثؼاكدىن تؼل

 نام ثؼوذ إمرسول ظل هللا ػويَ  وسمل من صامثة إٔلػدإء 

اِمِمنيَ  - َؼويِْن َمَع إمَْلْوِم إمظَّ  . فال جتؼوىن ىف نفة إمظاملني : َواَل جَتْ

يا دميل ػىل ٔأن إخلوف ػىل إميفس •   ، غن إمليكر سلط إٔلمر ابملؼروف وإهِنى يُ ، ُو

  . وإمخـري يُت ابميد وإنوسان ،فِو وإجة نوخـيري 

 غيد إمؼجز غن  إمخـري ابميد وإنوسان يكون ىاكر ابملوة وإالٕ 

ٓ من ٔأػىل إموإدى ومه ىف إٔلسفل فر وملا ٔأىت موىس  -  هلويلومون ٔأن ُذإ ُو إالٕ ، مه حول إمعمن يركعون أ

 ،ؤأوصكوإ ٔأن يلذوٍو  ،ُارون حرك ُذإ إٔلمر تؼدما تذل ما ىف وسؼَ  و 

 ؛ ل إٔلهخياء وإلٓمرين ابمؼدل من إمياس ذوكد اكهت س ية من سنن تىن ٕإِسإئيل ك  

 !س يجد تيًٌا من يلذل إملعوحني  "سنن من كدونك  " مخددؼنّ هللا ػويَ وسمل كال  ؤلن إمرسول ظىل
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نَي()كَاَل َرّبِ إْؾِفْر ِِل َوَلِِخ َوَأْدِخوْيَا ِِف َرَْحَخَِم َوأَهَت  إَِحِ  أَْرَحُم إمرَّ

 ، مفن ٔأدب إدلػاء ٔأهَ تدٔأ تيفسَ ، جؼل رَحخم حتيط تيا من ك جاهة إٔأى 

 .تدأٔ تيفسم( إٕ )هللا ػويَ وسمل  وحدير إمرسول ظىل

 ؛ يدا خلاظٍري ثع ؛ ملا ثحني هل ػذٍر  دغ  هل مؼَ   ؛وكال ٔلِخ

  . هَ يدغوإ هلفالٓن يرو ، ٍ ُيذتَ ويضدٍٔلهنم رٔأو  ؛ وحىت ال يضمت إٔلػدإء 

 

هَْيا َوَنَذكِلَ جنَْ  ٌ ِِف إمَْحَياِة إدلُّ ْم َوِذةلَّ ِ هّبِ ن رَّ َُذوْإ إمِْؼْجَل َسيٌََامُُِْم ؾََضٌة ّمِ يَن إختَّ ِ نَّ إذلَّ
ّ
 زِي إمُْمْفرَتِيَن()إ

 ثسخة نفرمه ابهلل جل وػال ؛وسيٌاهلم ُوإن ىف إدلهيا ، ٔأى  إذلين غحدوإ إمؼجل  ؾضة هللا ػوهيم 

 يفِى  مك مدخدع ومفرت  ، تل ك من ثؼدى حدٍ س خعيحَ إذلةل تلدر ثؼديَ ، ُذإ ميس خاص هبمو  

 ، ميوم إمليامة

 " . ما من مدخدع ٕإال وفوق رأٔسَ ذةل"  :كال أٔوس كد و  *

  " . ك ظاحة تدػة ذميل"  :وكال سفيان جن غييٌة *

 هبم إمربإذين ،ٕإهنم وٕإن ظلعلت هبم إمحـال ، ومهوجت " :  كال إحلسن إمحرصي*و 

 ." ٕإن ذل إملؼعية ال يفارق كووهبم ، ٔأىب هللا ٕإال ٔأن يذل من غعاٍ  

 إذلةل وإمعـار ػىل من خامف أٔمرى (  تجؼوو ونام كال إمرسول )

 

ـَُفوٌر رَّ  َ ا م َُ ََّم ِمن تَْؼِد نَّ َرت
ّ
ا َوأَٓمٌُوْإ إ َُ ِّئَاِت مُثَّ ََتتُوْإ ِمن تَْؼِد ي يَن مَعِوُوْإ إمسَّ ِ  ِحمٌي()َوإذلَّ

  ،ىه إمكرك ابهلل وإملؼايص :إمسيئات  -

ا ََتتُوإْ  - َُ  ومن إملؼعية نوعاػة ، إمرجوع من إمكفر مإلميانيه فامخوتة  ، َتتوإ ورجؼوإ ؤأانتوإ : ِمن تَْؼِد

 جاء تَ ومعووإ ابمعاػةأٓمٌوإ ابهلل ورسوهل وما   : َوأَٓمٌُوإْ  -

ـَُفوٌر رَّ   - َ ا م َُ ََّم ِمن تَْؼِد نَّ َرت
ّ
 ن هللا من تؼد إمخوتة وإإلميان مـفور رحمي يخجاوز غيَ ويسرٍت إ ف : ِحميٌ إ

 . ٔأهنم مؤمٌون ابهلل ٔأهَ ؾفور رحمي فذاتوإ من إمسيئات فيـفر هلم ويرَحِم : ُياك كول أٓخر وكيل
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ًدى وَ )  ُُ ـََضُة َأَخَذ إَلمَْوإَح َوِِف وُْسَخهِتَا  وىَس إمْ ا َسكََت َغن مُّ ُحونَ َومَمَّ َُ ْم يَْر ِ يَن مُهْ ِمَرهّبِ ِ ٌة نَِّّلَّ  ( َرَْحَ

 .إمـضة  ؟ مفن إذلى سكت غن موىس، ُذإ يسم  ىف ػمل إمحيان ابإلس خؼارة إملكٌية  -

 !ٔأمل  إٔلموإح ! جذب رٔأس ٔأخيم ، إٔكهَ دإفع  ، وسان يبٔمر ويِنى فض حَ إمـضة ابٕ 

  خذيارإ إال يلع مٌَ  فذرصفَ ، ٔلن إمـضة ٔأؿوق ػويَ؛ ميست مؼعية  : نام كال جن حميية "  وٕإملاء إٔلموإح "

 ٔلن تؼضِا حكرس ؛ ٔأخذ إٔلموإح إمىت نخة فهيا ٔأو فامي تل  مِنا، فوام سكت إمـضة 

 فهيا ُدى ورَحة وإميت  

  مرهبم :نَّلين مه  -

حون إملؼايصالم إمؼةل و  -1  . تل ٔلجل رهبم ، ال نورايء وال نوسمؼة إملفؼول حمذوف فِم يُر

حون ثؼدى ابمالم ف ،  وكيل إمالم مخلوية إملؼىن  -2 حون مرهب، امفؼل يُر  دى ميفسَ ذؼم إمفؼل م يُر

حَ ٔأى خافَ ٓ فِياك مؼىن  ، فذؼديَ ابمالم فيَ ثضمني ، فُر حون ٔأى خيضؼون ٔأو خيافون  ..  خرأ مرهبم يُر

 . وخيضون

 

ِِّميَلاثِيَا فَ )  ْحِؼنَي َرُجاًل م َُ س َ َي َوإْخذَاَر ُموىَس كَْوَم ايَّ
ّ
ن كَْدُل َوإ وَْكهَتُم ّمِ ُْ ْجَفُة كَاَل َرّبِ مَْو ِصئَْت َأ ا أََخَذهْتُُم إمرَّ وَمَّ

الَّ ِفْذيَُخَم ثُِضلُّ هِبَا َمن جََضاء َوهَتِْدي َمن جََضاء أَهَت 
ّ
ْن يِهَ إ

ّ
َّا إ َفَِاء ِمٌ َوِميُّيَا فَاْؾِفْر مَيَا  َأهُتِْوُكٌَا ِتَما فََؼَل إمسُّ

 ( يَا َوأَهَت َخرْيُ إمْـَاِفرِينَ َوإْرََحْ 

يا  ، وػد هللا موىس موػدإ واكن ػويَ ٔأن يبٔخذ س حؼني رجال من كومَ -  إٔلخريخذار اف، خذار موىس إُو

 مللاتةل هللا جل وػال   ؛ ظعفاء من كومَهلاوة الافِم  ، ريخفالٔ 

  ا فؼهل إملومغخذإرإ ممإو ، ميخوتوإ ٕإىل هللا ؛ فبٔخذ موىس مِنم ُذٍ إمثةل  ، لومَ اكهوإ كد غحدوإ إمؼجلف

  . غخذإرفبٔخذ خيارمه مال، إمؼجل  ةػدإ ُارون رضوإ ومل ييكروإ غحاد فاملوم ما

 . ٔلهنم جترؤإ ػىل هللا وظوحوإ من موىس رؤية هللا  غياان ؛ فبٔخذهتم إمرجفة  -

 ، ذإ لكم هللا إٕ اكن ثذهر ٔأن موىس   (بذّ وال حُك وىه ال ثعدق) ةوتؼغ إمروإايت إإلِسإئيوي

و خياظحم ، جدييَ هور ال يس خعيع ٔأحد ٔأن ييظر ٕإميَ ظِر ػىل   ، فلاموإ ىريد سامع هللا ُو

فسمؼوإ هللا يلكم موىس  ، فدخووإ خفروإ ساجدين ، واكن موىس يدخل ىف جحاب من إميور يلكم رتَ

 !كاموإ من هؤمن كل حىت ىرى هللا هجرة ، ىهتى  إفوام  ، فؼل وال ثفؼلإيلول هل 

 !فنك ظرب ػوهيم ، ماكن موىس ملخيا هكدإ فوو نيا   " وهللا ٔأػمل حير ُيؼل رسامخَ" 
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 : فاملفرسين ػىل أٔرتؼة أٔكوإل• 

 ؟ ملاذإ ٔأخذهتم إمرجفة مِنا  :س 

  . هتمٍو تلذهلاخذيار فٔلهَ مات كدل ُذإ الا ؛ هتموإ موىس تلذل ُارونإكيل ٔأهنم  -1

 . إمؼجل فؼوكدوإ إلٓن ةٔأهنم ملن يِنوإ كوهمم ىف غحاد : وكول جن غحاس -2

وكوإ، وة رؤية هللا غياان إمخجرؤ ػىل ظ : ُو وإٔلكرب ٔأن سخة إمرجفة  -3  .فبٔخذهتم إمزمزةل فعؼلوإ ُو

 

 خيارمه ؤالءن اكهوإ ممن غحدوإ إمؼجل فِإٕ مه  ! ايرب ، س خؼعافإفلال موىس ػويَ إمسالم تبٔسووب  -

  تؼد ذكل ؟ ىنوهيف يبٔمٌوه ؟ ذإ ٔأرجع فبٔكول ملو امبف 

ذإ   .إمؼجل  ةهتوكٌا مبا فؼل إمسفِاء من غحاد س خفِام ػىل مؼىن إجلحد الإُو

َُ ۚ( )َوَمن يَ  ََ هَْفَس الَّ َمن َسِف
ّ
مَي إ ُِ جَْرإ

ّ
ِ إ ةلَّ  ْرؾَُة َغن ّمِ

 .ػذإتم " : ٔأي : فذيخم : " وكيل  ، خذحاركإفِو ٕإتخالؤك و  فذيخم : -

 .ٔأمران  انْصان وحافظيا ومذوِل ٔأهت ومييا : -

 ظوة إمـفرإن ٔأو إمرَحة  ة ويهوكد اكهت حكف  ىف إدلػاء وإحد " رَحياإؾفر ميا و إ" وكاموإ  -

 ٔأن إملـفرة ملا س حق وإمرَحة ملا يبِٔت ػىل؛ كرتإن إمرَحة ابملـفرة إفدل 

  . رَحيا فامي ٔأىتإو ، ؾفر ميا ما س حق إ: ٔأي  

 

َِ َمْن أََصا)  مَْيَم كَاَل ػََذإِِب أُِظيُة ِت
ّ
ْداَن إ ُُ انَّ 

ّ
يًَة َوِِف إلِٓخَرِة إ هَْيا َحس َ ٍِ إدلُّ ِذ َُ  ء َوإْنُخْة مَيَا ِِف 

يَن  ِ ٍء فََسبَْنُخهُبَا نَِّلَّ يَن مُه ِتبآَيثِيَا يُْؤِمٌُونَ َوَرَْحَيِت َوِسَؼْت ُكَّ ََشْ ِ اَكَة َوإذلَّ  ( يَخَُّلوَن َويُْؤثُوَن إمزَّ

 ، جؼل ميا ؤأنخة ميا  ىف ُذٍ إدلهيا حس ية إ -

 ، حكرما وثفضال   ، جة وحيرم ػىل هفسَ ما صاءو غخلاد ٔأُل إمس ية ٔأن هللا يإو • 

 وميس ٔلحد ٔأن يفؼل ذكل ػىل هللا

ذإ خالف  -   ! وميس من ابب إلٔهرإم وإمخفضل، زم تَ ٔأهَ حق وإجة ػويَ مو ، غخلاد إملؼزتةلإُو

 ىف إدلهيا ك ما فيَ إخلري من إميؼم وإمؼافية وحس ية إلٓخرة إجلية إحلس ية : -

  . مويا وثـريان ، وجكرس إمِاء ُدان، ٔأى ثخٌا ورجؼيا ٕإميم  ُدان : -

 وإجسد ٔكهم ُدُد :: د ُدايرهة إذلهة ُ

َِ َمْن َأَصاء : -  .حاب إجلامحة نوؼذإب ممن يؼمل ابٔلس   كَاَل ػََذإِِب ُأِظيُة ِت
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ٍء : - و فِو إمرَحن َوَرَْحَيِت َوِسَؼْت ُكَّ ََشْ  ُو ػىل وزن فؼالن، و امةل  إمس فيَ ظفة ػامة وص ، ُو

  . وك ُذإ من رَحة هللا إمؼامة، فاماكفر يرزق ويؼاىف  ، يسع إدليع، ذو إمرَحة إموإسؼة  

 فلط .وإمرَحة إخلاظة ٔلُل إإلميان 

 ويؤدون زاكة إملال ة ،ة نومخلني ىف إٔلخر ٔأى س خكون مذحللة موجد ةىف إلٓخر  ٔأي : فسبٔنخهبا -

  . خرإج إمزاكة ظاػة هحرية مِنمإ ٔلن إههيود خبالء ف ؛زاكة ابذلهر ُيا إم ومت ختعيط 

يا ردإ ػىل إملرجئة -  " .ومه ال يلومون ابٔلغامل  ،ميان كول فلط إالٕ  : "دؼضِم يلول؛ ف  ُو

 

 َ ُدوه ي َُيِ ِ يَّ إذلَّ ُسوَل إميَِِّبَّ إُلّمِ َِّدُؼوَن إمرَّ يَن يَد ِ جِنيِل يَبُِمُرمُه اِبمَْمْؼُروِف )إذلَّ
ّ
َُ َمْكذُواًب ِغيَدمُهْ ِِف إمخَّْوَرإِة َوإال

مهُْ  ْْصَ
ّ
ُم إمَْخَحائَِر َويََضُع َغِْنُْم إ َحاِت َوحُيَّرُِم ػَوهَْيِ ّيِ لُّ مَُُِم إمعَّ ْم  َويَِْنَامُهْ َغِن إمُْميكَِر َوحُيِ َّيِت اَكهَْت ػَوهَْيِ َوإَلؿْالَل إم

ي ِ َُ أُْومَئَِم مُهُ إمُْمْفِوُحوَن( فَاذلَّ َي أُىزَِل َمَؼ ِ ََّحُؼوْإ إميُّوَر إذلَّ ٍُ َوإث و ٍُ َوهرََصُ ُرو َِ َوَغزَّ  َن أَٓمٌُوْإ ِت

 . هللا ػويَ وسمل إمللعود محمد ظىل : إمرسول -

 .إذلى ال يلرٔأ وال يكذة  ٔأي كيل : : إٔليم -

 .ٔلهنا موظيَ  ؛ وس حة ٔلم إملرى مكة : وكيل

 .ٔأى إمؼرىب إذلى وضبٔ من ٔأظوِم ، كريش  ٔأ  ٔلهَ وضبٔ ىف ٔأم إمؼرب : وكيل

 ، فيكون مبؼىن إميىب إٔل  ٔأى إمللعود ، ٔأ  وس حة مٔلم ٔأى إملعد : وكيل

 .فِو من إمخـري إذلى يلع ىف إمًسة  

َُ َمْكُذواًب ِغيَدمهُْ  - َ ُدوه ي َُيِ ِ  يوذلكل فرس إملامس؛ مسَ وهؼخَ ووظفَ ٔأى مكذوب غيدمه اب : إذلَّ

 .هللا ػويَ وسمل مذهورإ ىف ُذٍ إمكذة تيؼخَ ووظفَ  جنيل ٔأهَ ظىلتيعوص من إمخورإة وإالٕ  

 . ةإمؼلول وإمفعر إمسومية وإمكريؼ ما غرف حس يَ وظالحَ ىف : يَبُِمُرمُه اِبمَْمْؼُروِف  -

  . وغرف كدحَ ةإمؼلول إمسومية وإمفعر إملس خلمي ما ثيكٍر َويَِْنَامُهْ َغِن إمُْميَكِر: -

َحاِت  - ّيِ  .مبؼىن إحلالل  : كيلو ، إملس خَّلإت إمىت ال رضر فهيا  : إمعَّ

مهُْ  - ْْصَ
ّ
ٔلؿالل ففيَ رفع م، وفيَ رفع نوحرج ، فاإلسالم دين يرس وميس غرس  ، إمخاكميف إمضاكة : إ

 ،إمضحوم وحترمي تؼغ ، حترمي إمسخت  وإميت مِنا :  ظاروإلٓ 

  . ووجوب كذل إملاثل سوإء اكن كذل معد ٔأم خعبٔ  

 ، ادإت ضؼيفة جهتكد وضع ٔأؿالل ػىل إمياس اب، يكون مسبةٔل  إمفليَ إذلى يضيق ما فيَ سؼة ىفو  -

 "  ما جؼل ػوينك ىف إدلين من حرج" و  نام كال ثؼاىل  إمكريؼة هبا يرس ٔلن

 ." يريد هللا جنك إميرس وال يريد جنك إمؼرس  "
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وٍُ  - ٍُ َوهرََصُ ُرو  .ٔأى غظمٍو ووكروٍ وهرصوٍ ػىل من يؼاديَ من إمكفار  : َوَغزَّ

ََّحُؼوْإ إميُّوَر: -  .إمللعود إملرأٓن  َوإث

حوهَإذلين حيعوون معووهبم وييجون مم : إمُْمْفِوُحونَ  -  ا يُر

 

هَلَ 
ّ
َماَوإِت َوإَلْرِض ال إ ي هَلُ ُمكْلُ إمسَّ ِ يًؼا إذلَّ مَْينُكْ مَجِ

ّ
ِ إ ّّنِ َرُسوُل إَّللَّ

ّ
َا إميَّاُس إ ِِي َويُِميُت  )كُْل اَي أهَيُّ َو حُيْ ُُ الَّ 

ّ
إ

ِ َولكَِ  ي يُْؤِمُن اِبَّللَّ ِ ّيِ إذلَّ ِ َوَرُسوهِلِ إميَِِّبِّ إُلّمِ ٍُ مََؼوَّنُكْ هَتْخَُدوَن(فَبِٓمٌُوْإ اِبَّللَّ َِّحُؼو َِ َوإث  َماثِ

مَْينُكْ  -
ّ
ِ إ ّّنِ َرُسوُل إَّللَّ

ّ
يًؼا :إ  . مك إمياس دالةل ػىل ٔأهَ هِب  مَجِ

 .تؼغ ظوإئف إميعارى يلومون ٔأهَ هىب إمؼرب فلط ٔلن  

-  َِ َماثِ ِ َولَكِ  لكامت مجع مضاف ثفيد إمؼموم : يُْؤِمُن اِبَّللَّ

  . وحتمل إملكامت إمكوهية إملدرية ، إموىح ي : حتمل إملكامت إمكرغية أٔ  

 .ٔلن ػيىس اكن جلكمة هللا   ؛ يؤمن ابهلل ولكامثَ ٔأى ػيىس ػويَ إمسالم:  ويلول تؼغ إملفرسين

 .اكن فومكن جكن وميس ػيىس ُو هن  ، مام ٔأَحد لكمخَ مبؼىن ٔأن هللا كال هن فاكن ػيىس فلال إالٕ 

 ورشغية  ، هوهية :إملكامت كسمني ٕإذن • 

كِلَ حَ إمكوهية نلوهل  -1 ُْم اَل يُْؤِمٌُوَن( )َنَذَٰ يَن فََسُلوإ َأهنَّ ِ َِّم ػىََل إذلَّ َمُت َرت  لَّْت لَكِ

)ۚ َِ َماثِ َل ِملَكِ َِّم ِظْدكًا َوػَْداًل ۚ الَّ ُمَدّدِ َمُت َرت ْت لَكِ   )َوثَمَّ

  جر وال فاجر( ن)ٔأغوذ جلكامت هللا إمخامات إمىت ال ُياوزُوندػاء إمرسول 

 ويكون  ة إمىت خيوق هباُذٍ لكامثَ إمكوهي: " إجن إملمي يلول و  -

  " .ومو اكهت إملكامت إدليًية إمىت يبٔمر هبا ويِنى  ماكهت مما ُياوزن إمكفار وإمفجار

 

َُ ۚ  نلوهلكرغية ؤأما إم  -2 َُ َمبَِمٌَ ـْ ِ مُثَّ َأتِْو َم إَّللَّ ٰ يَْسَمَع الَكَ ٍُ َحىتَّ خََجاَرَك فَبَِجْر َن إمُْمكْرِِننَي إس ْ ْن َأَحٌد ّمِ
ّ
)َوإ

ُْم كَ  كِلَ ِتبهَنَّ  فاملرإد تَ إملرأٓن  ْوٌم الَّ يَْؼوَُموَن  (َذَٰ

ن تبٔمان هللا وإس خحووُت فروهجن جلكمة هللا ػويَ وسمل  وكوهل ظىل )فاثلوإ هللا ِف إمًساء فٕاىنك ٔأخذمتُو

 ابحذَ ودييَ ٔأى ابٕ هللا( 

َمائنُِكْ(   
ّ
اِمِحنَي ِمْن ِغَحاِدمُكْ َوإ  )َوأَىِكُحوإ إْلَاَيَمٰ  ِمٌنُكْ َوإمعَّ

 ىيَ إمىت حيل هبا وحيرم ويبٔمر ويِن ٔأى لكامث)وظدكت جلكامت رهبا ونخحَ ( ان ىف كوهل ذزً إجمتع إالوكد  -

 َ وجتؼوِا خولا من مجةل خمووكاثَثيكر لكامت ديي، فبٔخرب ٔأهنا ميست هجمية  ، ولكامثَ إمىت خيوق هبا ويكون 

. 
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 ؛ ثحع هللا ُذٍ إلٓيةأَ  ذلإ، كوم موىس  كد يلع إمخيلط ىف هفسم من مما س حق -

 ، فلال :ُياك فئة مس خلمية ميست اكمعوإئف إمساتلة  ٔأن كل ميظِر 

 

َِ يَْؼِدمُوَن(  ٌة هَيُْدوَن اِبمَْحّقِ َوِت  )َوِمن كَْوِم ُموىَس أُمَّ

 ٔأى جامػة  ٔأمة : -

- :   .يدمون ؿريمه ويدغوهنم مِذإ إمعريق ومه مس خلميون ىف ٔأهفسِم ٔأيضا فِم همخدون وهيدون هَيُْدوَن اِبمَْحّقِ

َِ يَْؼِدمُوَن: - ذإ  حيوكون َوِت  .هعاف إالٕ ُو ابمؼدل ٔأى يؼدمون تَ ىف إحلنك تني إمياس ُو

 

 ِّ َُ أَِن إرْضِب ت ٍُ كَْوُم ِذ إْسدَْسلَا
ّ
ىَل ُموىَس إ

ّ
َحاًظا أَُمًما َوأَْوَحْييَا إ َة أَس ْ ْؼيَامُهُ إزًْيََتْ َغكْرَ َؼَعاَك إمَْحَجَر )َوكَعَّ

َة َغْييًا كَْد ػمَِلَ  َُ إزًَْذَا َغكْرَ وَْوى فَاهَحَجَسْت ِمٌْ ُم إمَْمنَّ َوإمسَّ ـََماَم َوأَىَزمْيَا ػَوهَْيِ ُم إمْ َّوْيَا ػَوهَْيِ هَبُْم َوَظو كْرَ ُكُّ أُاَنٍس مَّ

َحاِت َما َرَزْكٌَامُكْ َوَما َظوَُمواَن َومَِكن اَكهُوْإ أَهُفَسُِْم يَْظِوُموَن (  لُكُوْإ ِمن َظّيِ

َحاًظا - َة َأس ْ ْؼيَامُهُ إزًْيََتْ َغكْرَ   .مِم هللا إزىن غكر س حط وإمس حط اكملديةل غيد إمؼربجؼوِم كدائل وكسّ  :َوكَعَّ

- : ٍُ ِذ إْسدَْسَلا
ّ
 .ظوة إمسليا ٔأى إملاء  إ

 .إهفجرت  فَاهَحَجَسْت : -

هَبُْم: - كْرَ  .ال إخذالط تيِنم ىف إملكرب مك س حط ػني يكرب مِنا  كَْد ػمَِلَ ُكُّ ُأاَنٍس مَّ

ـََماَم: - ُم إمْ َّوْيَا ػَوهَْيِ   . من هؼم هللا ػوهيم يؼوومه إمسحاب يسري مؼِم ٔأيامن ساروإ  َوَظو

وَْوى: -  .ثؼة  يبٔحهيم رزكِم تال إمَْمنَّ َوإمسَّ

- :  . ىشء يض حَ إمعمؽ حوو إمعؼم إمَْمنَّ

وَْوى: -  .ظائر يض حَ إمسامن  إمسَّ

 .ٔليلاغِا ىف موإرد إمِوكة  اَكهُوْإ َأهُفَسُِْم يَْظِوُموَن : -

 

ٍِ إمَْلْريََة َولُكُو )  ِذ َُ ْذ ِكيَل مَُُِم إْسُكٌُوإ 
ّ
ٌة َوإْدُخوُوإ إمَْحاَب جُسًَّدإ َوإ  إ ِمِْنَا َحْيُر ِصئُُْتْ َوكُومُوإ ِحعَّ

ينِيَ  ِفْر منَُكْ َخِعيئَاحنُِكْ َسََنِيُد إمُْمْحس ِ ـْ َ  ( ه

ْذ ِكيَل مَُُِم إْسُكٌُوْإ  -
ّ
ٍِ إمَْلْريََة َولُكُوْإ ِمِْنَا َحْيُر ِصئُُْتْ :َوإ ِذ  ،ٔأى مثر خيرج ىف إملرية لكوإ مِنا ُييئا منك  َُ

 . ٔأهنا تيت إمللدس : وكيل

ٌة َّْؾِفْر منَُكْ َخِعيئَاحِ  - ينِيَ َوكُومُوْإ ِحعَّ  دغو رجنك تلول حط غيا خعاايان إو  : نُكْ َسََنِيُد إمُْمْحس ِ

 .إس خـفروٍ وثوتوإ ٕإميَ و 
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 .ٔأى خاضؼني هل  ُخوُوْإ إمَْحاَب جُسًَّدإ :َوإدْ  -

 

َماِء تِ )  ْم رِْجًزإ ِمَن إمسَّ ي ِكيَل مَُِْم فَبَْرَسوْيَا ػَوهَْيِ ِ يَن َظوَُموإ ِمِْنُْم كَْواًل ؿرَْيَ إذلَّ ِ َل إذلَّ  ( ا اَكهُوإ يَْظِوُمونَ مَ فَدَدَّ

ي ِكيَل مَُِْم : - ِ يَن َظوَُموْإ ِمِْنُْم كَْواًل ؿرَْيَ إذلَّ ِ َل إذلَّ  ! حٌعة  : فلاموإ " كوموإ حعة: "كيل  ، تدموإ إملول فََددَّ

َماء ِتَما اَكهُوْإ يَْظِوُموَن : - َن إمسَّ ْم رِْجًزإ ّمِ  . ظومِمٔأى ػذإاب من إمسامء  ت  فَبَْرَسوْيَا ػَوهَْيِ

 

•••••• 

 

 ىكذفي هبذإ إملدر ، وىوكل ِف إملرة إملادمة

 ،،  ٕإن صاء هللا ثؼاىل 

 


